Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
Mestský úrad  – Városi hivatal
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

S Ú Ť A Ž N É    P O D K L A D Y	
Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb „Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta  Dunajská Streda“ v rámci postupu verejného obstarávania podľa  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

1.Identifikácia obstarávateľa
Názov:		          Mesto Dunajská Streda
Adresa:                     Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	JUDr. Hájos Zoltán, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:                          00305383
DIČ:                         20 21 12 99 68

2. Typ zmluy: Zmluva  o poskytovaní služieb  podľa   513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom zákazky  je  zabezpečovanie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, editácia, archivácia záznamov a ich publikovamie na web-stránke mesta Dunajská Streda (www.dunstreda.sk). Po skončení záznamu žiadame dodať  záznam vo formáte  *.flv (alebo vo formáte podobného charakteru), ktorý musí byť editovaný podľa jednotlivých prerokovaných bodov zasadnutia  a jednoduchým spôsobom publikovaný na stránkach mesta. Publikovanie záznamu podľa jednotlivých bodov je pre archiváciu a   rýchle vyhľadávanie kľúčové. Všetky úkony žiadame zabezpečiť pre slovenskú verziu záznamu. 

Parametre:
Výstup zvuku (z audio mixpultu): linkový asymetrický 6,3 mm Jack
Rozlíšenie nahrávky: do 520X 390 pixel
Rýchlosť prenosu dát: do 1Mbps
Formát: *.flv, alebo *.mp4 ( alebo formát podobného charakteru).

5. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

6. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny  záujemca vychádza z ceny požadovaných služieb na zabezpečenie služieb  na 1 zasadnutie MSÚ. Cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH na 1  zasadnutie  a výslednú cenu na 1 zasadnutie. Ďalej pri kalkulácií treba zvážiť, že zasadnutia mestského zastupiteľstva prebiehajú raz za dva mesiace, zväčša v maďarskom jazkyu.  S víťazným uchádzačom uzavrie mesto Rámcovú zmluvu na 1 rok. Výsledná cenová ponuka obsahuje cenu na zabezpečenie 1 zasadnutia ako aj cenu za zabezpečenie služieb 10 zasadnutí.

7. Variantné riešenia
Nie sú. 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o poskytovaní služieb sa uzavrie na 1 rok. 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Úhrada faktúry za služby bude vykonaná v lehote do 30 dní odo dňa zabezpečenia služby a vystavenia faktúry. 

10. Pokyn k predloženiu ponuky.
Predložená ponuka musí byť pevne zviazaná, každá strana musí byť očíslovaná a parafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača. Ponuka má obsahovať:
	Doklad o oprávnení podnikať v zmysle bodu č. 5
	Cenovú ponuku.

Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii a v 2 kópiách.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia výsledná cena s DPH, resp. konečná cena na zabezpečenie 1 zasadnutia.

12.Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky  je potrebné doručiť prostredníctvom služby, alebo  doručiť osobne na adresu  uvedenú v bode 1, v termíne do  24.9.2012 do 9.00. Na obálke je potrebné uviesť
1. „NEOTVÁRAŤ“
2. Názov predmetu obstarávania „Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku  zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta  Dunajská Streda“.  
3. Meno kontaktnej osoby ( Mgr. Marián Herceg). 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

13. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.10.2013

13. Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg 
Tel.: +421 918/607 347
Za procesnú stránku:
Ing. Zuzana Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg.č.: D0592-484-2004)
Tel.: +421 905/180 703
vo@3connect.sk  
Dátum: 18.9.2013	
					
								          Ing. Zuzana Andrássy PhD.
                                                                                               osoba splnomocnená na výkon VO 

Dátum zverejnenia výzvy: 18.9.2013
Termín na predkladanie ponúk. 24.9.2013

